Tájékoztató a Szent Lázár Alapítvány
2014-ben végzett szakmai munkájáról

Tárgy:
Előkészítette:

Kovács Istvánné Kuratórium elnöke
Szent Lázár Alapítvány

Sorszám: 1.
Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség
Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága
2015. február 17-i ülésére
Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2014. (XII. 08.)
határozatával jóváhagyta a 2015. I. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2015. februári ülésén tárgyalja a Szent
Lázár Alapítvány 2014-ben végzett szakmai munkájáról szóló tájékoztatót.
Kovács Istvánné, a Szent Lázár Alapítvány Kuratórium elnöke eleget téve a
felkérésnek, megküldte az általuk készített tájékoztatót, melyet jelen előterjesztéshez
mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága a Szent Lázár Alapítvány 2014-ben végzett szakmai munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2015. február 12.

Mucsi András
bizottsági elnök
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Tájékoztató a Szent Lázár Alapítvány 2014. évben végzett
szakmai munkájáról
Az Alapítvány nappali ellátást nyújt 90 fő pszichiátriai beteg számára Békés Város
Önkormányzatával kötött ellátási szerződés, (1993. évi III. tv. 65/F § b.(2.) bekezdés)
szerint, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal által kiadott Tanúsítvány alapján
az Alapítvány 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatti telephelyén határozatlan idejű
működési engedéllyel rendelkezik. Ágazati azonosító szám: S0039007.
Ennek keretében az Alapítvány biztosítja a beteg számára a napközbeni tartózkodást, a
társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítését, továbbá
igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
• Az Alapítvány rendszeresen egyéb, bárki számára nyitott szociális tevékenységeket
végez: élelmiszer és egyéb adományozás rászorulóknak, besegítés a közétkeztetésbe,
közösségi programok, egészségnapok szervezése, bonyolítása, ügyintézés segítése,
képzések, tanácsadások, lelki gondozás, együttműködés a szociális ellátás állami és
civil résztvevőivel.
• Az Alapítvány a nappali ellátást biztosító intézményen belüli, 1993.évi III. Tv.
99/B. §, valamint a 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet szerinti fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatást végez a Kormányhivatal határozatlan idejű, BSZ/1069-11/23012
számú határozattal 50 fő részére módosított, 753-9/2008. számú foglalkoztatási
engedélye szerint.
Valamint a nappali ellátást biztosító intézményen belüli, a 112/2006. (V.12.) Korm.
rendelet szerinti munka-rehabilitációs foglalkoztatást végez a Kormányhivatal
határozatlan idejű a III-C-001/1401-4/2012 számú határozattal 40 fő részére
módosított 5/133/2008. számú foglalkoztatási engedélye szerint.
• Az Alapítvány 2013. március hó 18. napjától kezdődően akkreditált foglalkoztatást
végez a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet szerint. Jelenleg 55 fő bevonására
rendelkezik engedéllyel 4 telephelyen. Akkreditációs lajstromszám NRSZH 0073,
telephelyek számai: 0073-1, 0073-2, 0073-3, 0073-4.
A 2014. évben megvalósult szakmai programok:
Márciusi programok:
Farsang – 03. 05.
helyszín: Szent Lázár Alapítvány, Hunyadi tér 1/1
résztvevők: a foglalkoztatásban és a nappali ellátásban lévő ellátottjaink, szakdolgozók
programok: - csapatok versenye, ügyességi és logikai játékok,
- szakdolgozók jelmezes felvonulása,
- meghívott vendégünk: Víg Elek tangóharmonikán játszott,
- tombolasorsolás,
- ebéd, (a Hajnal István Szociális Otthon konyhája biztosította)
- karaoke,

Áprilisi programok:
Fordított nap – 04. 29
helyszín:
Szent Lázár Alapítvány, Hunyadi tér 1/1
résztvevők: a foglalkoztatásban részvevő ellátottak és a szakdolgozók
programok: - ügyességi játékok egyéni vetélkedés keretében,
- bográcsos ételek versenye,
- eredményhirdetés,
- a helyezettek díjazása,
Májusi programok:
Buszos kirándulás a nyíregyházi Vadasparkba – 05. 12
helyszín:
Nyíregyháza
résztvevők: a nappali és foglalkoztatott ellátottjaink, kísérő szakdolgozók
programok: - a vadasparkban élő állatok megtekintése: fókák medencéje, vízi
alagút, trópusi ház, orángután bemutató, Félelem-barlang, hüllőgyűjtemény,
papagáj-show
- ebéd a vadaspark területén
Anyák napja – 05. 13
helyszín: Hunyadi téri óvoda
résztvevők: Hunyadi téri óvodások, Szent Lázár Alapítvány dolgozói,
programok: - az óvodások műsora
- az óvodások megvendégelése
Élelmiszer adományosztás az Élelmiszerbank jóvoltából – 05. 22, 27
helyszín: Szent Lázár Alapítvány, Békés, Hunyadi tér 1/1 és Családsegítő Szolgálat
Murony,
adományozott termékek: Beba Pro2 tápszer, joghurt, kukorica konzerv, üdítő
az adományosztás célcsoportja: rászoruló gyerekek
kiosztott csomagok száma: Békésen – 276 csomag
Muronyban – 75 csomag
megajándékozott gyermekek száma: Békésen – 276 gyermek,
Muronyban – 75 gyermek
Júniusi programok:
Egészségnap – 06. 20
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
részvevők: foglalkoztatásban és a nappali ellátásban lévő ellátottjaink, szakdolgozók
programok: - torna Izsó Gábor polgármester úr vezetésével,
- keresztrejtvény kitöltése,

- Berta Gyuri bácsi interaktív előadása a gyógynövényekről,
- szemészeti szűrés optimetrikus szakember vezetésével,
- Dr. H. Kovács Eszter előadása az alternatív gyógymódokról,
- egészséges sütemények versenye( fődíj: sütőedény),
- büfé: salátabár, teljes őrlésű pástétomos falatok,
- ebéd: saláta és gyümölcsfagyi,
Júliusi programok:
Adományosztás – 07. 24
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
Alapítványunk minden évben többször rendez osztást az év közben adományként
beérkezett jó minőségű ruhákból. Ezen a napon az alapítvány szociális foglalkoztatásban
résztvevő ellátottjai részesültek
Nyitott Tanulási Központ által szervezett ,, Dolgozni akarok” tanfolyam
heti 2 x 1,5 órában.
helyszín: Szent Lázár Alapítvány, Hunyadi tér 1/1
résztvevők száma: 7 fő
Augusztusi programok:
Élelmiszer adományosztás az Élelmiszerbank jóvoltából – 08. 06.
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
adományozott termék: sárgarépa, 3 kg-os kiszerelésben,
kiosztott csomagok száma: 101 db,
az adományosztás célcsoportja: az alapítványnál dolgozó ellátottak,
Fürdőzés a makói Hagymatikumban – 08.15.
résztvevők: foglalkoztatásban és a nappali ellátásban lévő ellátottjaink, kísérő
szakdolgozók
program: egész napos fürdőzés az impozáns fürdőben

Szeptemberi programok:
Élelmiszer adományosztás az Élelmiszerbank jóvoltából – 09.02.
az adományosztás célcsoportja : a városban élő rászorult gyermekek és nappali
ellátottjaink családjai részére
kiosztott csomagok száma: 200 csomag
Októberi programok:
A Magyar Élelmiszerbank támogatása – 10. 06.

Az Élelmiszerbank felhívására reagálva alapítványunk is megrendezte az ,,Együnk
Egymásért” elnevezésű adománygyűjtést, aminek bevételét egy kisebb összeggel
megtoldva átutaltuk az egyesület javára.
Nyitott Tanulási Központ által szervezett ,, Kincsem az egészségem” tanfolyam
heti 2 x 1,5 órában.
helyszín: Szent Lázár Alapítvány, Hunyadi tér 1/1
résztvevők száma: 6 fő
Felajánlott ruha- és bútoradomány osztás – 10. 31 – 11.01
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
az adományosztás célcsoportja: a foglalkoztatásban résztvevő ellátottjaink
kiosztott adományok: bútorok és egyéb használati tárgyak, ruhák
Novemberi programok:
Márton nap – 11.13.
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
résztvevők: foglalkoztatásban és a nappali ellátásban lévő ellátottjaink, szakdolgozók
programok: - TOTÓ,
- ,, Ki Mit Tud” nyereményekkel,
- ének és tánc szintetizátor kísérettel,
- ebéd
Élelmiszer adományosztás az Élelmiszerbank jóvoltából – 11.24
helyszín: Szent Lázár Alapítvány Hunyadi téri telephelye
az adományosztás célcsoportja: Békésen élő rászoruló családok, nappali és
foglalkoztatásban résztvevő ellátottjaink
adományozott termékek: csokik, konzervek, tészta, ételízesítő, joghurt.
kiosztott csomagok száma: 212 darab
Decemberi program:
Karácsonyi záróünnepség – 12.16.
helyszín: Dübögő Étterem
résztvevők: foglalkoztatásban lévő ellátottjaink, szakdolgozók
program: - visszaemlékezés képekben 2014 eseményeire,
- vers, ének,
- ebéd,
- tánc

Tájékoztató A Szent Lázár Alapítvány gazdálkodásáról
2014
Nappali ellátás:
2014 évre megítélt normatív támogatás összege:
Felhasznált támogatás összege:
MÁK felé visszafizetendő:
A 18 286 000 Ft támogatás felhasználása:
Személyi jellegű kifiz
Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre:
Jóléti és kulturális költségekre
Dologi költségekre
Összesen:

összeg ezer
forintra kerekítve:
21 204 000 Ft
18 286 000 Ft
2 918 000 Ft

14 740 000
991 000
1 017 000
1 538 000
18 286 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Szociális foglalkoztatás ( szociális foglalkoztatás és
munkarehabilitáció):
2014 évre elnyert támogatás összege
Foglalkoztatás alapján felhasználható támogatás összege:
MÁK felé visszafizetendő:

75 631 000 Ft
52 456 000 Ft
23 175 000 Ft

Az 52 456 000 Ft támogatás felhasználása:
Munkabér, személyi jellegű kifizetések:
Alapanyag költségre:
Összesen:

45 921 000 Ft
6 535 000 Ft
52 456 000 Ft

Foglalkoztatotti létszám éves átlag (foglalkoztatottak és szakdolgozók)

65 fő

Akkreditált foglalkoztatás:
2014 évre elnyert támogatás:
2014-ben felhasznált támogatás:
Visszafizetendő:

57 120 000 Ft
57 120 000 Ft
0

Az 57 120 000 Ft támogatás felhasználása:
Bér és személyi jellegű kiadásra:

57 120 000 Ft

Foglalkoztatotti létszám éves átlag (foglalkoztatottak és szakdolgozók)

Közfoglalkoztatottak támogatása:
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott fő 2014-ben

Saját bevételek:
Ebből:
Varroda bevétele:
Hálókötés bevétele:
Elektronikai összeszerelés
Savanyító üzem:
Egyéb:

Megvalósult beruházások:

55 fő

1 372 530 Ft
8 fő

35 909 000 Ft
2 255 000
25 076 000
4 500 000
3 368 000
710 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

25 300 000 Ft

Ebből:
Hunyadi tér 1/1 ingatlan
Bővítés kézműves műhely
Nyílászárók cseréje:

12 000 000 Ft
5 200 000 Ft
2 300 000 Ft

Felajánlott SZJA 1%

51 442 Ft

Szemvizsgáló gépre gyűjtött adományok:

834 520 Ft

